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Σελίδα 1 

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ, προκηρύσσει τον υπ’.αριθ.37/2022 Ανοικτό Δημόσιο 

ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια «ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» για τις ανάγκες της 

Μονάδας Εντατικής Θεραπείας  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV)33168100-6 προϋπολογισμού 186.000,00 € με  Φ.Π.Α. (εκατόν ογδόντα έξι 

χιλιάδες  ευρώ) 

 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις  (3)  μήνες, για την υλοποίηση του έργου και σε (24) 

μήνες η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας (Δωρεάν Συντήρηση),από την έναρξη παραγωγικής 

λειτουργίας.  

Φορέας χρηματοδότησης είναι το ΓΝΑ ΚΑΤ (Ύστερα από οικονομική επιχορήγηση από την 1η ΥΠΕ)  

Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε:9549 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του 

οικονομικού έτους 2022 του Φορέα.  

Δέσμευση πίστωσης: ΑΔΑ:9Υ9Φ46906Π-ΝΥΖ 

Στο έτος 2022:186.000,00€,  

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gr 

(ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:176726). 

Η Προκήρυξη και η Διακήρυξη θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ. Επίσης η Προκήρυξη θα αναρτηθεί 

στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και η Διακήρυξη θα 

καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): https://www.kat-

hosp.gr.  

http://www.promitheus.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
https://www.kat-hosp.gr/
https://www.kat-hosp.gr/
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Σελίδα 2 

 

 

 

 

   1.1  ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  Νοσοκομείο (Ν.Π.Δ.Δ.), «μη κεντρική αναθέτουσα αρχή» κατά την 

έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 & 3 του Ν. 4412/2016, με κύρια δραστηριότητα την Υγεία.  

 

 

 
1.2 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

 

2. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 365 

ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 
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10-11-2022 

 

 
 

10-11-2022 
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ΗΜΕΡΑ 
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25-11-2022 
 

ΗΜΕΡΑ 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 

Ώρα 12:00 

 

 
28-11-2022 

 
ΗΜΕΡΑ 

 
ΔΕΥΤΕΡΑ 

 
Ώρα 12:00 

www.promitheus.gr      

του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ      

      

http://www.promitheu/
http://www.promitheu/
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Σελίδα 3 

3.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της 

Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

 

     4.ΕΙΔΟΣ : 

 

Η παρούσα σύμβαση αποτελείται από  

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤ ΕΙΔΗ Ποσότ. 

ΤΙΜΗ 
ΕΚΤΙΜ. 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 
(ΤΕΜ) 

Αξία χωρίς 
Φ.Π.Α. 

1 2002148002000001  ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 150.000 150.000 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 150.000 

ΦΠΑ 24% 36.000 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  186.000 

 

 

 

5.ΓΛΩΣΣΑ 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

 

6.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2.2.1 και 2.2.3 της Διακήρυξης 

 

7.ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 

όρων των άρθρων της διακήρυξης: 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. 

(Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και 

κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 

ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την 

ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη 

άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει 
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Σελίδα 4 

το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο 

εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός 

προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 

απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 

διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα 

η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση 

καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της 

απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

 

                  

 

 

   

   

     
 Ο Διοικητής  του  Νοσοκομείου 

 

 

 

  

  
 Ιωάννης  Ηλιόπουλος  
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